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บทคัดย่อ 
 

ช่ือเร่ือง : รายงานการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัโดยวธีิการอ่านแบบ 

SQ4R รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ

วทิยา อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ 

ช่ือผู้วจัิย :  นายรัชชานนท ์ บุญเฮา้ 

ปี พ.ศ. :  2560 
 

การศึกษาเพื่อพฒันาการศึกษาเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

อ่านจบัใจความส าคญัโดยวธีิการอ่านแบบ SQ4R รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาแบบฝึก

ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัโดยวธีิการอ่านแบบ SQ4R รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 

ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวทิยา อ าเภอ

วงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผูเ้รียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัโดยวธีิการ

อ่านแบบ SQ4R รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวทิยา อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ และ 3) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัโดยวธีิการอ่านแบบ SQ4R 

รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียน    หนองทุ่มศรีส าราญวทิยา อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ  

ด าเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการวิเคราะห์ ก าหนดเป็น

กรอบแนวคิด จดัสร้างแบบฝึกทกัษะ น าเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการประเมิน รวบรวมขอ้มูลเพื่อท า

การวเิคราะห์และสรุปผลน าไปปรับปรุงแกไ้ข จดัสร้างเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั

โดยวธีิการอ่านแบบ SQ4R รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ยค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ กิจกรรมส าหรับกระบวนการ

จดัการเรียนการสอน 6 ขั้นตอนของวธีิการอ่านแบบ SQ4R แบบทดสอบหลงัเรียน น าไปใชจ้ดัการ
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เรียนการสอนกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวทิยา อ าเภอวงัหิน 

จงัหวดั             ศรีสะเกษ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมินส าหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมิน                  
แบบฝึกทกัษะและแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบหลงัเรียนของแบบฝึกทกัษะแต่ละเล่ม 
แบบทดสอบประมวลความรู้หลงัเรียน แบบวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบและ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อน และนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอน รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีสอนโดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวจิยัพบวา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัโดย
วธีิการอ่านแบบ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ การจดัการเรียนการสอนเท่ากบั 84.55/84.17 และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ท่ีสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบั มาก
ท่ีสุด 
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กติติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัโดยวธีิการอ่านแบบ SQ4R 
รายวชิาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวทิยา อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ไดรั้บความกรุณา
และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณ นายพิทกัษ ์ โสตแกว้ ผูอ้  านวยการโรงเรียน
หนองทุ่มศรีส าราญวทิยา ท่ีใหโ้อกาส ใหน้ าแนะน า ช้ีแนะ และสนบัสนุนในการด าเนินการมาตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีใหค้วามรู้เพื่อให้สามารถด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ีไดส้ าเร็จ  

ขอขอบพระคุณ  นายสุจินต ์   หลกัค า ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนปูนวทิยาคม 
อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  นายวฒันะ  สะดวก  ครู วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   โรงเรียนไพรบึง
วทิยาคม อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล  ครู วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ   
โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  นางสาวอุทยัวรรณ  วเิศษพงษ ์  ครู             
วทิยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ และ  นางวไิล
ลกัษณ์  ราญสระนอ้ย ครู วทิยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วทิยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัศรีสะ
เกษ ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ช้ีแนะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพ
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะครู เพื่อนร่วมงานท่ีคอยช่วยเหลือใหก้ าลงัใจ และนกัเรียนห้อง ม.1/1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวทิยา อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีใหค้วามร่วมมือ
และตั้งใจเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนนอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดรั้บการ
ช่วยเหลือและกาํลงัใจจากคุณพอ่ คุณแม่ ครอบครัวท่ีน่ารัก พี่นอ้งและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ 
ท่ีใหค้วามช่วยเหลืออีกมาก ท่ีผูว้จิยัไม่สามารถกล่าวนาม ไดห้มดในท่ีน้ี ผูว้จิยั
รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่าน เป็นอยา่งยิง่จึงกราบขอบพระคุณและ
ขอบคุณไวใ้นโอกาสน้ี 
  

        รัชชานนท ์ บุญเฮา้ 
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